
 
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS 

 

INFORMAÇÃO SOBRE AS PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

                                                        RESPOSTAS A ALGUMAS QUESTÕES 
  

Um aluno do 9.º ano do ensino básico, que no final do ano letivo não esteja em condições de aprovação, 

que Provas de Equivalência à Frequência (PEF) realiza? 

Este aluno realiza, na 1.ª fase, PEF a todas as disciplinas em que tem nível inferior a 3 ou PEF apenas nas 

disciplinas que lhe permitam a conclusão de ciclo se assim o pretender. 

 

Um aluno do 9.º ano do ensino básico está em situação de não aprovação no final do 3.º período, por 

exemplo, com nível inferior a 3 nas disciplinas de Matemática, Português/ PLNM/ PL2 e Geografia. 

Que PEF realiza? 

O aluno realiza, na 1.ª fase, as PEF nas disciplinas de Matemática, Português/PLNM/PL2 e Geografia (ou 

seja, nas disciplinas que tem nível inferior a 3) ou as PEF nas disciplinas que lhe permitam a conclusão de 

ciclo. Pode, por exemplo, realizar apenas as provas de português ou de geografia. No entanto, não realiza a 

componente oral a Português/PLNM, pois não se trata de um aluno autoproposto. 

 

Como conclui um aluno autoproposto do ensino básico o seu ciclo de ensino, incluindo o que frequenta 

a modalidade formativa e educativa de ensino individual e ensino doméstico? 

A conclusão é sempre feita através da realização de PEF. 

 

Que Provas de Equivalência à Frequência realiza um aluno autoproposto do ensino básico, incluindo o 

que frequenta a modalidade formativa e educativa de ensino individual e ensino doméstico? 

Um aluno do 4.º, 6.º e 9.º anos do ensino básico realiza as PEF de acordo com o estabelecido em lei. 

 

Um aluno autoproposto do 1.º, 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico tem de realizar a componente de 

interação e produção orais na disciplina de Português/PLNM? 

Sim, uma vez que se trata de aluno autoproposto. 

 

Um aluno autoproposto do 9.º ano do ensino básico tem de realizar a componente de produção e 

interação orais de Línguas Estrangeiras I e II? 

Sim, uma vez que se trata de aluno autoproposto. 

 

Um aluno autoproposto do 1º, 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico que esteja fora da escolaridade 

obrigatória e não se encontre a frequentar qualquer estabelecimento de ensino, que PEF realiza? 

Este aluno realiza, na 1ª fase, todas as PEF que estão estabelecidas no Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 

5 de março, incluindo a componente de interação e produção orais na disciplina de Português/PLNM/PL2,  

Línguas Estrangeiras I e II e, no caso dos 2.º e 3.º ciclos, ainda a componente de produção e interação orais 



na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento para os alunos que frequentam um currículo regulamentado 

pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

Ver tabela que se segue. 

 

 
(a) A duração da prova oral não deve ultrapassar os 15 minutos, sendo aberta à assistência do público. Estas provas são 

realizadas pelos alunos autopropostos. 

(b) Para alunos que se encontram, por exemplo, fora da escolaridade obrigatória; que frequentam o ensino individual ou 

doméstico; matriculados nos CCH do ensino recorrente. 

(c) Provas a realizar apenas pelos alunos das turmas e escolas que frequentam um currículo regulamentado pelo Decreto-Lei 

n.º 55/2018, de 6 de julho. 

(d)          Prova a realizar pelos alunos que frequentam um currículo regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de 

julho (situação em que se encontram os nossos alunos). 

 

Nota — Nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, as provas de equivalência à frequência podem ser de um dos 

seguintes tipos, de acordo com as características de cada disciplina e em função de parâmetros previamente definidos: 

Prova escrita (E), cuja realização implica um registo escrito ou um registo bidimensional ou tridimensional e a 

possível utilização de diferentes materiais; 

Prova oral (O), que implica, com eventual recurso a um guião, a produção e interação oral na presença de um júri 

e a utilização, por este, de um registo de observação do desempenho do aluno; 

Prova prática (P), que implica a realização de tarefas objeto de avaliação performativa, em situações de organização 

individual ou em grupo, a manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, com eventual produção escrita, que 

incide sobre o trabalho prático e ou experimental produzido, implicando a presença de um júri e a utilização, por este, 

de um registo de observação do desempenho do aluno. 

 

Um aluno do 9.º ano do ensino básico, que no final do 3.º período se encontre em situação de não 

aprovação com cinco ou mais níveis inferiores a 3, sendo um desses níveis na(s) disciplina(s) de 

Português/PLNM/PL2 e/ou Matemática, realiza as PEF da(s) disciplina(s) de Português/PLNM/PL2 

e/ou Matemática na 1.ª fase? 

Sim, este aluno, que assume a qualidade de autoproposto, realiza todas as cinco ou mais PEF na 1.ª fase, 

incluindo a disciplina de Português/PLNM/PL2 e/ou a disciplina de Matemática. 



 

Que Provas de Equivalência à Frequência realiza um aluno do 9.º ano do ensino básico que tenha ficado 

retido por faltas? 

Um aluno do 9.º ano do ensino básico que tenha ficado retido por faltas passa à situação de autoproposto, e 

realiza, na 1-ª fase, todas as PEF que estão estabelecidas no Despacho Normativo n.º 3-A/2020 (ver tabela 

acima apresentada), de 5 de março, incluindo Português/PLNM/PL2 e Matemática, e na 2.ª fase realiza as PEF 

das disciplinas que lhe permita a conclusão de ciclo. 

 

Um aluno do ensino básico que após a 1.ª fase esteja numa situação de não aprovação, que PEF realiza 

na 2.ª fase? 

O aluno realiza provas às disciplinas com nível inferior a 3, que lhe permita a conclusão de ciclo. 

Que PEF realiza? 


